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Styrelsen fdr Brf Tempeleko't ffrr hdrmed avge Srsredovisning fdr rdkenskapsdret 1014.

Arsredovisningen 6r upprdttad i svenska kronor, SEK.

F6rva ltn i ng$be rHttelse

Verksamheten
AI Imiint am vcrksa mheten
Fdreningen dger fastigheten Ekotemplet 5, Asfiakangatan 83 - 117 i HHsselby. Fastigheten $
vilken man uppl6ter lEgenheter och lokaler byggdes tg55, vfrrdedr Z0IZ. Marken innehas
med tomtrStt. Fastigheterr f,r fullvfirdesfrirsfikrad i Nordeuropa AB. I fdrsdkringen ing6r
momenten styrelseansvar samt fdrsdkring mot ohyra {Anticimex) och till5ggsfdrsekring f6r
bostadsrdttsinnehavare. $tadgeenlig fastighetsbesiktning utfordes 2008 av Densia och 2009
av Projehhuset. Protokollen iir redovisade i den ekonomiska planen 200g. Badrum, wc och
kok besiktades i samband med stambytet zor1.-z0rz, oVK tir gjord 2012 och
Energideklaration f,r utffird 2009 och finns anslagna btrapphusen. Garantibesiktnlng av
stambytet f,r genomfdrd 2014,

Ldgenheter och lokaler
Av foreningens 142 lsgenheter om totalt 8053 kvm var vid flret slut 1 24 bostadsrf,tter och
L8 hyresr5tter. Fem lokaler {forrid) hyrs ut, en lokal anvdnds som fbreningslokal och we
lokaler anvdnds av foreningen som f<irrfid, Lf,genhetsfOrdelningen i fastigheten dr fdljande:
6st lRoKv, 28st L RoK, 6g$t 2 RoK, 30st 3 RoK och gst 4 RoK.
Enligt taxeringsbeskedet Ar totalytan 10 030 kvm varav 8053 kvm utg6r ldgenhetsyta och
802 kvm utgcir lokaler inklgarage. Tomtytan Hr 11 352 kvm varav z g50 kvm byggyta. pf,
frireningens fastighet finns det 21 parkeringsplatser och 31 varmgarage varav 1 garage
anvdnds som grovsoprum,,

Styrelsesammantreden
Under iiret har vi haft 13 protokollfdrda styrelsemdten. Protokollen har distribuerats till
foreningens revisor Kjell Berglund, Under firet har dessutom ett antal ej protokollforda
arbetsmdten skett me llan styrelsemdtena.

Stfi mmor/fi rs mriten/informatlonsm6te n
vid iirsskiftetZA]3|2OI4 si bytte fcireningen fdrvaltare till Storholmen Fdrvaltning AB.

Mdlning av trapphus och tvdttstuga skedde under perioden januari tili april.

I april minad si besiktades hyreslfigenheterna av storholmen Fdrvaltning.
Atgdrder av de nedslag besiktningsprotokoll pibdrjades under h6sten,

Vid den ordinarie 8rsstHmman den 2l maj presenterades den ekonomiska drsredovisningen
och revisorsutlita nde. Efter stfr m man h6lls konstituerande sammantrf, de.

Tv6 stycken extra stfimmon holls den 22 oktober och 19 november.
Ddr beslutades att byta stadgar samt ett gi vidnre med frf,gan med tilliiggs isolering a
fasaden.
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Under verksamhetsfiret anordnade styrelsen tve stycken stdddagar som avslutades med
korvgrillning fdr de boende.

En gldggtriiff htills,

Under lret har styrelsen delat ut ndgra informationsblad tili samtliga boende och satt upp
ett antaltrapphusanslag med kortare informat,ion pii anslagstavlorna i trapphusen.
Hemsidan har fortsatt frirmedla information till de boende och andra.

Styrelsen, reyisorer och dvriga funktionfirer

Ordinarle ledamdter Utsedd av

styrelsen har best6u av fiiljande mellan 21 maj och 3t december 2014
Sven Sandberg
Leif Berglund
Ann Pettersson
Patrik Ohrzdn
Ake Hermansson
Sophia Wall in
Monica Rydberg
Anne-Grete Sfrtre
Tobias Bjerking

Dennis Meijer
Sven Sandberg
Ann Pettersson

Ann Pettersson
Sophia Wal l in
Ake Hermansson
Monica Rydberg

Ardinarie revisar

Kjell Eerglund

Revisorcsuppleant
Vakant

Vald t.o.m.
irsstiimman

2016
2015
2016
2015
2016
2016

2015
201s

Styrelsen har bestitt av fdljande mellan l januari och 2l maj 2014

ordforande
vice ordfdrande
ledamot, sekreterare
led amot, ekonomia nsvarig
ledamot, studieorganisator
ledamot, informationsansvarig
av HSB utsdd ledamot
Suppleant
Suppleant

ordforande
vice ordforande
ledamot, sekreterare

ledamot, ekonomiansvarig
led amot, studieorga nisat0r
led amot, in{'ormationsansva rig
av HSB utsedd ledamot

Patrik Ohrz6n, Leif Berglund ledamot, ekonomiansvarig

Valheredning
Ulla Norrman, Marianne Dahlin, Maud Nyg6rds

Firmateckning
Sven $andberg, Leif Berglund, patrik Ohrz6n, Ake Herman
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Fa$tighetsuppBiftsr
Ekotemplet 6

F6rvaltning
Frireningen sr privatbostadsfbretag enligt inkomstskattelagen (lg9g:1229).

Underhillo$ mllji i

Vdsentllga h&ndelser under ach efter riikenskopsdret

Arets underhill och fiirbfrttringar

Mdlning av trapphus

Besilctningnr

Fastighetsbesi ktninga r

Garantibesikning av stambytet

Medlemsinformation

Allmiint

Trapphusuppslag 11 stycken

Ekonomi

Vi har ldmnat forhandlingar kring fdreningens lin tillSvensko galtin.
Omsatt tvt lfrn.

Styrelsen tackar for ftirtroende under verksamhetsfrret 2014 och ser fram emot ett nytt
arbets$r dfir vi ti l lsammans med Storholmen f6r frirvalta fastigheten fdr att kunna dka
trivseln kring vdrt boende.

Fdreningen har amorterat57L764 kr frfrn sina l$n.

Arsavgifter

Inga dndringar gjorda.

6verl$telser och iivriga fiireningsfr$gor

En hyresldgenhet sSldes och omvandlades till bostad$riitt

t '
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K-regelverk
Frin och med det rtkenskapsfrr som pfrbdrjades 2014 tr5dde ny normgivning i kraft, vilket innebiir
att fdreningen upprattar frrsredovisningen enligt ett sl kallat K-regelverk. F6rdndringarna p&verkar
framfcir allt avskrivningarna alternatit/t kostnadsftiringen av investeringar och unde*AttsgigerOer,
Detta kan medftira ett resultat och jdmfrirelsetal awiker frin tidigare 6rsredovisningar.

Styrelsen har beslutat att fdn nsrvarande anvflnda K2-regelverket fdr fitt ldngre fram, om det blir
aktuellt, kunna byta till K3-re-gelverket.

Flerirsiivercikt
Nettoomsiittning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet {%}

20L4 2013
7 453
-112

53,2

7 267
-105

52,7

Fdrslag till behandling av ansamlad fiirlust
Styrelsen ftireslir fitt den ansamlade fErlusten (kronor):

Ansamlad f0rlust
drets fdrlust

disponeras sd att
Avsdttning till yttre u nderhAllsfond
I ny rtkning dverfrjres

-2787 A32
-111 661

-2 898 69t

1 593 112
-4 491 805
-z 898 693

Friretagets resultat och stfrllning i 0vrigt framgAr av efterfdljande resultat- och halansrtikning
med tilliiggsu pplysningar.
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Resultatrf,kning

Riirelseintfi kter, lagerfdrfi ndringar m. m.
Nettoomsdttning
dvriga rdrelseintdher
Summa rdrelseintdkter, lagerffirSndringar m.m.

Rtirelsekostnader
Fastighetskostnader
dvriga externa kostnader
Persona I kostnader
Av- och nedskrfuningar av materiella och immateriella
anldggn ingstillginga r
Summa riirelsekogtnader
Rdrelseresultat

Finansiella poster
Ovriga rdnteint$kter och llkna nde resu ltatposter
Rtintekostnader och liknande resultatposter
Summa fi nansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Resultat fdre skatt

Arsts resultat

BRF Tempelekot
Org.nr 769617-8529

Not r01/t-01-01
-t014-12-31

7 4s2754
248 516

7 70L270

-3 825 X,55
-202878

0

-1 595 842
-5 623 875
2A77t95

3 913
-2 792969
-2 189 056

-111 661

-11r 551

-111 661

2013-01-01
-2013-12-31

7 2609t2
303.755

7 562667

-4LLg972
-252 915

0

-608 805
-4 98r 692
2 580 975

2tto7
-2707 540
-2 685 433

-105 tt58

-x05 458



Balansr5kning

lu.eAnenn

An ldggn i ngstillgin gar

Maft rte il r a n lE gg ni ngstil lgd nga r
Byggnader och mark
lnventarler, verktyg och installafl oner
Sumrna mat€rlella anlEggningstillgingar

F i na nsiella a n ld gg ntngstillg& n gar
Andra 16ngfristlga vdrdepappersinnehav
Summa fi nsngiella anlfiggningstillgingar
Summa anl5ggningstillgingur

Omsfi ttni ngctl ll g*ngar

Kortfrtsttg a fordri nga r
Kundfordrlngar
dvriga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna intdher
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa oms$ttningrtillgdngar

SUMMATILLGANENN

BRF Tempelekot
Org.nr 7696L7-8529

Not 201th12-31 ZAL3.-LZ-?,L

2 r5g 110 859 160 674 339
3 147 566 179928

1592s8425 160854267

s00 500
500 sn

15!t 258 925 160 854757

29 848 2240
3L768 2490

162 082 L56 794
22?698 151524

3428374 L25L92t
3428374 t2St92L
?652072 1413 tt45

162 910997 162258



BalansrHkning Not ?AL+LZ-3.L 20$.rZ-31

EGET IflPITAL OCH SKUI,DER

Eget kapiul 4
Eundet eget kapitol
Medlemsinsatser g9 631426 Bg 331426
summa hundet eget kapital 89 631426 ss 331426

Frttt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat 

2787 o32 -2687574

summafrinesetkapitar ;l;lffl ;3;fi;
Summa eget kapital 86 782 7itil BS 544 394

Lingfrirtiga skulder
dvriga skulder till kredttinstitut 5 7 492g2g6 75 S00 000
Summa f6ngfristiga skulder I4g2BZt6 ZS 500 000

Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder g50 740 t4B 14S
Skatteskulde 0 7 0g9
Upplupna kostnader och fdrutbetalda inttikter 899 Zgg 1 06g gg4
Summa kortfristiga skulder 1 ZS0 O2g I Zzt gtg

su[nMA E6ET l(AprAt ocH st(utDER 162 910 997 r6Z2S82t2

STATTDA SAKERHFTER oc].I ANSVARSF6RBINDEI.SER

Stiillda s{kedreter

Ansvarefdrbindeher

BRF Tempelekot
Org.nr 7696t7-8529

895m000 89500000
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[ikviditetsanalys

Resultat efter finansiella poster
AterfOring avskrivningar
Aterf6ring kostnadsfdrda u nderh6l lsdtgii rder
Likviditetsfliide frCn den liipande verksamheten ftire
fiirHndring av r0relsekapital

Ukviditetsfdde frin ftirfr ndring au r6retsekapitalet
Frirdndring av kortfristiga fordringar och skulder
Likviditetsfliide frdn den liipande verksamheten etter
f$riind ring av rdrelseka pital

I nvesteringsverkram haten
Utfdrda u nderh$lls&tgtirder enligt underhl llspla n,
kostnadsfrirda
Likviditet$fldde frin investeringrverksamheten

Fi na nsierl ngsverksamheten
Uppldtelse av liigenheter
Amortering av l6n
Likviditetsfliide frdn finansieringsverksamheten

Arets totals llkYiditetsfl dde

Fiir6ndring av fdreningens likvida medel
Likvida rnedelvid Srets bdrjanr
Likvida medel vid 6rets slut

BRF Tempelekot
Org.nr 7696L7{,529

201+12-31 2013-12-31

-111 661
1 595 842

501 533

1 9E5 714

-35 957

1949747

-501 533
-501s33

1 300 000
-57L764

728236

2t76453

L25792t
3428?74

-105 458
608 805

0

503 347

-749 819

-246n2

-1 365 563
-1 365 663

3 170 000
-4 500 000
-1 330 000

-2 942 13s

4 L94
1 251



TillHggsupplysningar

Redovisni ngsprinci pen

dhennr upplysningar
Arsredovisningen iir upprfittad i enlighet med Srsredovisningslagen och BFNAR 2009:1
Arsredovlsning i mi ndre ekanomiska f\reningar.

Arsredovisningen upprdttas frirfOrsta gfrngen ienlighet med BFNAR 2009:1 ArsredovisninE imindre
ekonamlska fiireningar, vilket kan inneb5ra en bristande jdmfiirbarhet mellan riikenskapsEret och
det nfi rmast fciregdende rd kenska psfi ret.

Anltggn ingstillgAnga r
Tlllfl m pade avskrivn i ngstider:

Byggnader 0,8895
Ombyggnad 3,33 - 1096
Markanldggning 5%
lnventarier 10 -2096

Nyckeltalsdefi nitioner
Nettoomsdttning
Rdrelsens huvudintiikter, fakturerade kostnader, sidointdlcter samt IntSktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter flnansiella intther och kostnader, men fdre extrrordintra intdkter och kostrnader.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapitul och obeskattade reserver med avdrag f6r uppskjuten
procent av balansomslutning.

BRF Tempelekot
Org.nr 769617-8529



Noter

HOTl Anstilllda och personalkostnadar

Bolaget har inte haft ntgra anstiillda och n6gra lOner har ej utbetalats.

NOT2 Byggneder och mark

lngdende anskaffningsvdrden bygg,/mark
Arets investeringar
I ngAende anskaffningsviirde ma rkanl.
Arets investering mark
Utgriende ackum. anskaffirlngsviirden

Ingdende avskrivnlngar
Ingdende avskrivnlngar markanlfiggning
Arets avskrivningar
Arets avskrivningar ma rkanlf, ggning
Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utg8ende redovisat vHrde

TaxeringsvHrden byggnader
Taxeringsvdrden mark

r6I92t20L

0

535 5rl4
0

L62456745

-l717 325
-71081

-1 s36 703
-26777

-3 345 886

159 110 859

59 372 000

34 962 000
94 334 000

150 689 9r3
1 231 288

443@,4

92 500
162 455 745

-l  161 659
-44 304

-549 566
-26777

-x,782 406

160 674 339

59 372 000
34 962 000
94 334 000

IrtoTS lnventarier

lngiende a nskaff ningsvd rden
Arets investeringar
Utg{ende ackum. anskaffirlngsusrden

IngAende avskrivninga r
Arets avskrivningar

UtgAende sckumulerade avekrivningar

UtgAende redovisat vf, rde

BRF Tempelekot
Org.nr 769617-8529

292206

0
292206

- t tT278
-32352

-144 5rt{t

147 555

250 331
4t875

252206

-79 916
-32352

-Lrz278

t7992

10



floIrt FCh{indring av eget kapital

lnbetalda Upplfitels+ Fondyttre Balanserat
underhill resultat

Arets

Belopp vid Arets ing6ng
Fdrsiilj ning liigen heter
Disposition av
fdreg6ende
Ans resultat:
Arets resultat

74 559 700
605 000

L377L726
695 0m

o -2 68L574 -105 458

-105 458 10s 458
-111 66L

Eelopp vid {rets utgdng 75ril7m t4466725 D -2787 092 -111 661

Datum fiir Linebelopp l$nebelopp

NOT5 Skulder till kreditinstitut

Rfintesats
% 2014-12-31 2013-12-31

SBAB 23210703
$BAB 20684321
SBAB 20684s8s
SBAB 20684887
SBAB 22628089

1,65
1,65
L,L3
4,17

2017{9-13
2015{9-13
201s-11-10
2015-11-05
2016-06-03

4928236
17 500 000
17 500 000
17 500 000
17 s00 000

5 500 0m
L7 500 0@
x7 s00 000
L7 500 000
r.7 500 0003

74928256 75500000

,AnF Pettersson

2015

Patrik Ohrzdn

. l

Lsiil
" t

Vf,r revisionsber6ttelse har ldmnats den I

BRF Tempelekot
Org.nr 7696L7-8529

Ake Hermansson



Revisionsberfittelse
TillfOreningsstiimman i HSB Brf Tempelekot i $tockholm, org.nr. 7696i74529,

Rapport om irsredovisningen
Vi har utfdft en revision av irsredovisningen fljr HSB Brf
Tempelekot i $tockholm f0r frr2014.

Slyrelsens ansvar fd r drsredovlsnlngen
Det iir styrelsen som har ansvaret fiir att upprirtta en 6rs-
redovisning som ger en riittvlsande blld enllgt dnsredovisnings-
lagm och fih den interna kontroll sorn slyrelssn beddmer di
nddvdndig fitr att upprdtta en drsredovisning sorn inte innehdjler
vdsentllga felaktigheter, vare sig dessa beror pd oegentligheter
eller pi fel.

Revisorns ansyar
VSrt ansvar Er att uttala oss om drsredovisningen pd grundval av
vir reyision. Granskningen har utfdrts enligt god revisionssed. F0r
revisorn frAn BoRevision AB innebffr detta att denne har urfrirt

En revision innefaltar att genom olika *tgHrder inhflrnta
revisionsbevis om belopp och annan information iArs-
redovislingen, Revisom vfiljer vilka ltginier som ska uffdras,
bland annat gencm atl bedrima riakorna fdr visenfliga felaktigheter
i irsredovlsningen, varc sig dessa bemr pi oegentligheter eller pA
fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den
Intema konlrollen som ir relevanta fdr hur ffireningen upprdttar
irsredovisnlngen fff att ge en rfrltvisance bild isyfie att utforma
granskning#tgdirder som 6r bndam6lsenliga med h6nsyn till
omsliindighetema, men inte I syfte att gdra ett uftalande om
effektiviteten i fdreningens jnterna kontroll. En revision innefattar
ocks6 en utvirdedng av lirdamllsenlighelen lde redovisnings-
pdncipersom har anviints och av rimligh€ten i sgreloens upp.
skattningar i redovlsnlngen, liksom en utviirdering av den 6ver-
grlpande presentationen i drsredovlsnlngen,

Vi anser ati de revislonsbevis vi har inhimtai 5r tillrEickliga och
Andamdlsenliga soin grund trir vira uttaianden,

Uttalanden
Enligt vdr upt'attning har drsredovisningen uppriittats i enlighet
med drsredovisningsl4en och ger en i alla vdsenlliga avsoonden
rdttvlsande blld av fcirenlngens ffnansiella stdllning per den
31 december 2014 och av @es finansiella resultat fiir 6ret enligt
Arsredovisningslagen. Fdrvaltningsberilftelsen flr ldrenlig med frrs-
redovisningens Ovriga delar.

Vi liiletyfter diirfor att foreningsstflmman faststdller resultat,
rikningen och balansrdkningen frir fdreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
fdrfatlningar
Utij,ver vir revision av irsreoovisningen har vi ijvrm ufrirt en
revision av fcirslagot lill dispositioner betrdffande {6reningens vinst
ellerldrlust samt styrelsens fdrvaltning for HSB Brf Temielekot i
$tockholm fdr 61 2014.

$fyrelsens ansvar
pei -lilstynelqen mm hfr ansvaret 16r fdrslqet till dispositioner
botriiffande foreningens vinst eller fdrlust, och det 6r ityrelsen som
har ansvaret fdr fdrvaltningen enligt bostadsr8ttslagen,

Revnoms arrcvar
Virt ansvar 5r att med rimlig sikerhet uftala oss om fdrslaget till
dtspositioner av foreningens vinsi eller forlust och om fdrvaltningen
pi grundval av v6r revision. Vi har utfdrt revlslonen enligt god
revisionssed i $verige,

S,om undedag fdr v0rt uftdande om styrelsens fdrslag till
dlspositioner betr#rtfande frlreningens vinst eller tfidust har vi
granskat om frirslaget dr forenligt med bwtadsrfrt{slagen,
Som underlag fdr vArt uttaiande om ansvarsfrihet har vi utover v6r
revislon av drsrcdovisningen granskat viisentliga beslut, dtgiirder
och forhdllanden I fdreningen fdr att kunna bedoma om n6gon
styrelseledamot frr ers$ttningsskyldig mot frireningen, Vi har Aven
granskat om nagon styrelseledamot pi annat siitt har handlat i
sldd med fr rsredovisningslagen eller fiireningens stadgar,
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat tr tillr$ckllga och
6ndam€lsenllga som grund fdr vAra uitalanden,

Uttalndan
Vi tillstyrker att fdreningsetiimman behandlar resultatet enligt
fiirslaget i fdrvaltningsberdtteisen och beviljar stynelsens ledambter
ansvsrsfrlhet f6r rdkenskapsSrel,

fivriga upplysningar
Utan aft det p*verkar vira utHlanden ovan vill vi notera aft vid
avl8mnandet av denna revisionsberdttelse saknacles underskift av
styrelseledamdter Tobias Bjerking och Monlca Rydberg,

Stockholm den 8 mai 2015

AA
Av fdreningen vald
revisor

BoRevlsion AB
*},:hirlrn,l5 Act.iit


